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Aanleiding Peel Natuurdorpen 

• Nieuwe natuur hard nodig.

• Klimaat opgave: waterretentie en kwaliteit.

• Zonder goed alternatief verdwijnt 

melkveehouderij uit de Peel regio.

Landschapsbeleving ↔ Landschapspijn!

• Wat krijgen we ervoor terug?

• Eind aan stoppende boeren. 

• Perspectief voor kindskinderen. 

• Betaalbare woningen voor jong en oud.



• Maatschappij vraagt niet om meer voedsel

• Wel om natuur en betaalbare woningen!

• NiL: stevige, duurzame, econ. basis nodig.

• Int. veehouderij Peel vraagt om oplossing.

• Benutting enorme potentie Peel: 

natuur, cultuur, historie, geografische en 

fysische eigenschappen.

• Wat in het verleden mis ging, kunnen wij niet 

terug draaien. 

• Wel huidige kansen benutten!



De Peelboer heeft serieuze problemen

Hoe kan hij zichzelf uit het  moeras trekken?

Wachten op redding van boven?



Of willen wij dit?

De keuze ligt

bij ons allen. 

Ook bij u!



Enorme kansen juist in de Peel 

Unieke combinatie 

Natuur ↔ Landbouw ↔ Wonen 

Betaalbare woningen 

voor jong en oud 

op prachtige heilzame locaties

Wie wil dat niet?



De mens leeft niet van brood alleen....

2020



De boer levert weer waar de

maatschappij om vraagt.

2030



Toekennen (woon)bestemming. 

• Dè prikkel voor boeren 

om te investeren in natuur!

• Landschap als duurzaam verdienmodel 

Koeien leveranciers van landschap!

• Landschapslandbouw: 

een slimme combinatie van 

natuur-landbouw-wonen





Enorme kansen 

1. Mega veel nieuwe natuur.

2. Klimaat opgave: waterretentie en -kwaliteit

3. Grandioos verdienmodel boeren!

4. Geen stoppende boeren. 

5. Perspectief voor kinds- kinderen.

6. Oplossing landelijk woningtekort.

7. Stikstofprobleem effectief aangepakt. 

8. Gigantische CO2 vastlegging.

9. NiL - kringlooplandbouw zeer rendabel.

10. Duurzaam op alle fronten. 

11. Plan kost staat € 0,-



12. Betrokkenheid inwoners bij hun Peel.

Door gebiedsgerichte aanpak.

13. Oppepper bestaande Peeldorpen.

14. Geen leegstand en verloedering van het 

platteland door stoppende boeren. 

15. Geen miljarden nodig, om de zoveelste ronde 

boeren vanaf de jaren 60 uit kopen! 

16. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten.

Niemand wordt gedwongen.



Alle neuzen dezelfde kant op!



Stand van zaken 

• September 2020: 

4 bijeenkomsten: 150 boeren uit de Peel

• Veel publiciteit: website PND in de media

• Inmiddels 25 boeren waarmee we starten in 

Noordelijk deel Peel

• Volop overleg met overheid 

• Demo-locatie in dorp Zeeland: kijkdagen

• Ruim 1600 mensen aangemeld tiny house

• Nieuwsbrief



Boeren wordt weer leuk!



Een fraai boeren landschap……

Het énige streekproduct 

dat nooit wereldwijd te koop komt!



Stip aan de horizon

Een fraai coulisselandschap 

van-voor-door-en-met boeren  

dat speels als een ruim 100 km lange 

gordel van natuurparels

van noord naar zuid 

door de hele Peel slingert



Hartelijk dank voor uw aandacht


